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que lugar para os arquivos?*

Resumo: A reflexão proposta parte de um conjunto de pressupostos, articulando os conceitos de História, de Memória 

Social e de Instituições de Memória, entre as quais se inscrevem os arquivos . Na atual “sociedade do presente” várias 

questões têm emergido no presente, as quais obrigam a uma reflexão crítica sobre os usos sociais do passado e uma 

especial atenção ao papel da História e da Arquivística . É neste ambiente cultural, e no contexto do desenvolvimento 

das tecnologias da informação, que procuraremos identificar alguns dos desafios mais imediatos que se colocam 

aos arquivos, enquanto “instituições de memória”, na anunciada “sociedade do conhecimento” .
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History, memory and "society of the present": what place for the archives? 

Abstract: The proposed reflection is based on a set of assumptions, articulating the concepts of History, Social 

Memory and Memory Institutions, among which the archives are included . In the current 'present society', a set of 

questions have emerged in the public debate which require a critical reflection on the social uses of the past and a 

special attention to the role of History and Archivistics . It is in this cultural environment, and in the context of the 

development of information technologies, that we will try to identify some of the most immediate challenges that 

face the archives, as "memory institutions", in the announced "knowledge society" .
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A reflexão proposta pelo título deste texto parte de alguns pressupostos de 
ordem cultural, a saber: 1) não há sociedade sem memória e o exercício da memória 
pressupõe sempre uma dimensão social; 2) a história enquanto forma de conhe‑
cimento é, por definição, um exercício crítico da memória das sociedades; 3) os 
arquivos constituem, nas sociedades modernas, um importante lugar de construção 
da memória social. Na atual “sociedade do presente” têm emergido um conjunto 
de questões no debate público que obrigam a uma reflexão crítica sobre os usos 
sociais do passado e das instituições a ela devotadas. É neste ambiente cultural e 
no contexto do desenvolvimento das tecnologias da informação que procuraremos 
identificar alguns dos desafios institucionais que se colocam aos arquivos, enquanto 
“instituições de memória”, na anunciada “sociedade do conhecimento”.

1. Objetivo e perspetiva analítica

O objetivo deste texto é suscitar uma reflexão sobre a relação entre a constru‑
ção da memória coletiva e a importância dos arquivos, na perspetiva da sociedade 
atual, de modo a permitir identificar alguns desafios que se colocam a quem, de 
algum modo, tem a responsabilidade institucional, profissional ou pessoal de cuidar 
da salvaguarda, preservação, organização e disponibilização da vasta massa docu‑
mental que quotidianamente todas as pessoas, grupos, organizações e instituições 
gerimos ou produzimos na chamada “era da informação”. Esta reflexão parte de um 
lugar específico: o de quem professa o “ofício de historiador”, definindo assim um 
olhar próprio, o de quem cultiva a observação e análise da realidade a partir da his‑
tória, entendida esta como uma forma de conhecimento do passado, a partir dos 
vestígios que cada presente acrescenta1.

Não teorizaremos sobre o tema da “sociedade da informação” e da sua relação 
com a tão referenciada “sociedade do conhecimento”2. Mas, não podemos deixar de 
sublinhar as vertiginosas mudanças tecnológicas ocorridas nas últimas décadas, as 
quais suscitaram a emergência de novos paradigmas de conhecimento e o desenvol‑
vimento de novas competências, desde logo na estruturação dos próprios saberes, 
mas também, e sobretudo, das práticas profissionais, nomeadamente no campo da 

1 Não cabe aqui qualquer teorização sobre a natureza do conhecimento histórico, pelo que optámos por seguir uma das 

clássicas definições sobre o tema, colhida em MARROU, Henri-Irenée – Do Conhecimento histórico . Lisboa: Aster, 1976 (1ª 

edição em francês, 1954) . Para uma reflexão sobre a função social da História, v .g . MATTOSO, José – A função social da 

História no mundo de hoje. Lisboa: Associação de Professores de História, 1999 . 

2 A este propósito, veja-se a reflexão produzida no âmbito da UNESCO sobre “Construir sociedades do conhecimento”, 

disponível a partir do website da Comissão Nacional em Portugal:

 https://unescoportugal .mne .gov .pt/pt/temas/construir-sociedades-do-conhecimento 
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própria arquivística3. Basta pensarmos nas chamadas “ciências da informação”, em 
que parte das práticas e conhecimentos arquivísticos tradicionais foram incluídos, 
agregados ou, eventualmente, descartados4. 

Por outro lado, quando considerados os limitados meios humanos e finan‑
ceiros disponíveis para assegurar, no dia‑a‑dia, o necessário esforço de preservação 
da memória de pessoas e de organizações na nossa sociedade, mantém‑se frequen‑
temente um enorme hiato entre a realidade existente na vida das instituições e as 
enormes potencialidades proporcionadas ou sugeridas pelo conhecimento cientí‑
fico existente e pelas tecnologias disponibilizadas aos mais variados níveis do quo‑
tidiano, seja com o acesso ao digital, seja com os desenvolvimentos da inteligência 
artificial. Este contraste é tanto maior quanto menor é a dimensão das instituições 
ou menor a sua capacidade financeira e torna‑se particularmente evidente quando 
pensamos a partir da realidade dos arquivos da esmagadora maioria das instituições 
públicas ou privadas existentes em Portugal. 

Aliás, de modo distinto, mas não menos significativo, esta realidade coloca 
enormes desafios no próprio campo académico e universitário, com a procura de 
novos horizontes de trabalho no chamado campo das “humanidades digitais”5. Não 
iremos, no entanto, por aí. 

O nosso propósito é bastante mais modesto, mas impõe‑se como um exercí‑
cio necessário e fundamental para quem tenha a responsabilidade académica, pro‑
fissional ou institucional de pensar o presente e o futuro dos arquivos em Portugal. 
O ponto de partida desta reflexão surge da seguinte constatação: as sociedades e 
as suas diversas instituições, tal como as pessoas, não desempenham cabalmente 
as suas funções nem desempenham adequada e autonomamente o seu papel sem 
o recurso à memória, uma memória social ou coletiva, necessariamente crítica, 
mediada pelos saberes e instituições, estabelecida de forma aberta na esfera pública6. 

Ora, neste processo, os arquivos – entendidos aqui enquanto “instituições de 
memória”, isto é, ligados à preservação e construção da memória social7 – podem 

3 Cf . YEO, Geoffrey – Archival description in the era of digital abundance . Comma: International Journal on Archives . 2 (2013) 

15-25 . 

4 Entre outras referências, v . FREITAS, Judite A . Gonçalves de, dir .; GOUVEIA, Luís Borges; REGEDOR, António Borges, eds . – 

Ciência da Informação: contributos para o seu estudo . Porto: Edições Universidade Fernando Pessoa, 2012 . Já nos anos de 

1990, num dos prestigiados manuais de arquivística se referia a importância dos arquivos no domínio da “gestão integrada 

da informação” (cf . ROUSSEAU, Jean-Yves; COUTURE, Carol – Os fundamentos da disciplina arquivística . Lisboa: Publicações 

D . Quixote, 1998, p . 61-76) .

5 Para um possível ponto de situação em língua portuguesa, cf . https://humanidadesdigitais .org/o-que-sao-humanidades-

digitais/  .

6 Para uma introdução geral à problemática, cf . LE GOFF, Jacques – Memória . In Enciclopédia Einaudi . Vol . 1: Memória e 

história . Lisboa: IN-CM, 1984, p . 11-54 .

7 A noção de “instituições de memória” remete para o processo de construção das identidades nacionais que se desenvolveu 

nas sociedades ocidentais, após a Revolução Francesa, e que se materializou na tradicional divisão tripartida: arquivos, 

museus e bibliotecas . Conceito e divisão que as ciências da informação vieram contribuir para questionar e problematizar . 
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desempenhar um importante papel no necessário debate público, oferecendo os 
seus recursos informacionais e a sua expertise, numa articulação e aliança entre as 
mais diversas instituições – sejam elas de cariz social, cultural, religioso, militar, eco‑
nómico, político‑administrativo, académico ou outras. 

Centremo‑nos então no tópico da construção da memória social e dos atuais 
usos sociais da história, antes de avançarmos na exploração das implicações que 
isso coloca a nível dos arquivos.

2. Memória, usos sociais da história e a crítica do “presentismo” 

Nas sociedades atuais, parece espreitar e, em alguns casos, imperar uma 
hipervalorização de certa conceção do presente, entendido este como a valorização 
do imediato, ao sabor de urgências e imperativos que as lógicas e suportes da comu‑
nicação moderna impõem à escala global, frequentemente sem grande atenção à 
situação, aos processos, ou às “circunstâncias” do ser humano, como poderíamos 
dizer, parafraseando Ortega y Gasset. Conforme a esta perspetiva ou visão, atenua‑
‑se o sentido da historicidade na observação e na interpretação do mundo, desvalo‑
rizando as coordenadas do espaço e do tempo e cultivando a maior parte das vezes 
o anacronismo como método de reflexão, absolutizando o uso de certos topos atuais 
de forma reducionista, numa espécie de “presentismo” contínuo. No atual espectro 
cultural abundam exemplos, e frequentemente radicalizam‑se perspetivas opostas, 
numa lógica tribal ou identitária, a que urge resistir, no respeito pela realidade na sua 
complexidade, como há muito alerta Edgar Morin8. 

Passemos à relação da história com a memória. Se há contributo que o 
conhecimento histórico possa dar às sociedades atuais é o de ajudar a mediar a rela‑
ção do nosso presente, dos nossos presentes, com os nossos passados – e usamos 
aqui explicita e expressamente o plural relativamente a qualquer um destes tempos, 
para assinalar, desde logo, a diversidade de registos temporais na consciência histó‑
rica de ontem e de hoje9. Sublinhamos assim a necessidade de uma atitude de alerta 

Entre alguns dos resultados da investigação recente, v .g .: JUSTINO, Ana Cristina Fernandes Cortês Santana – O desafio 

da homogeneização normativa em Instituições de Memória: proposta de um modelo uniformizador e colaborativo . Tese 

apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Doutoramento 

em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais . Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2013 [ http://hdl .

handle .net/10773/10444] .

8 Desde há muito que este intelectual francês tem animado o debate cultural e cívico sobre esta questão, alertando-nos 

para a necessidade de se desenvolver uma epistemologia da complexidade (v . MORIN, Edgar – Introdução ao pensamento 

complexo . 6ª edição . Lisboa: Edições Piaget, 2017 (edição original de 1990) . Do debate sobre o tema, realizado em Lisboa 

entre Edgar Morin e sete professores universitários portugueses ligados a diferentes campos de investigação, resultou novo 

livro: MORIN, Edgar – O problema epistemológico da complexidade . Lisboa: Publicações Europa-América, 2002 .

9 Cf . HARTOG, François – Régimes d’historicité: présentisme et expérience du temps . Paris: Éditions du Seuil, 2003; e 

KOSELLECK, Reinhart – Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos . Rio de Janeiro: Editora PUC Rio, 

2006 .
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contra todas as formas de reducionismo, nelas incluindo, simultaneamente, quer os 
relativismos culturais quer as absolutizações éticas quando estudamos o passado10. 

É certo que para estudar o passado partimos sempre, necessariamente, das 
questões de cada presente, mas, para nesse passado, descobrir as possibilidades que 
estiveram em jogo e melhor compreender como se criaram e desenvolveram ou, 
inversamente, combateram e abandonaram certas perspetivas, em detrimento de 
outras. Trata‑se, pois, de um exercício analítico de compreensão e, nalguns casos, de 
explicação da realidade na sua complexidade, não para justificar ou condenar esse 
passado enquanto tal, mas para a partir dele exercitar uma interpretação dos dife‑
rentes processos e realizações humanas passíveis de integrar a memória histórica 
das sociedades. Memória histórica, necessariamente crítica e aberta, atendendo à 
diversidade e complexidade características do ser humano e da própria história da 
humanidade. 

É neste sentido que os historiadores sabem que os juízos da história deverão 
ser sobretudo “juízos de situação” e não “juízos morais” com recurso à proclamação 
de valores ou princípios gerais intemporais, em nome dos quais o designado “tribu‑
nal da história” ou a opinião geral, em cada época, opinariam e ajuizariam. O conhe‑
cimento histórico, enquanto reflexão analítica, observa e interpreta a realidade, de 
forma desejavelmente objetiva e distanciada da realidade, oferecendo, desse modo, 
uma reflexão crítica sobre o vivido, valorizando todos os indícios e vestígios que dão 
conta da complexidade e densidade do passado humano. O seu objetivo não é, pois, 
julgar ou ajuizar moralmente, esse passado11.

Nesta perspetiva, qualquer exercício historiográfico deve evitar cair em for‑
mas de simplificação, reducionismo e justificação, nomeadamente as que decor‑
rem do uso e abuso da noção de contexto12. Contudo, os historiadores sabem que 
contextualizar constitui um exercício útil e necessário, para articular dinâmicas, 
relacionar acontecimentos, verificar relações, para estabelecer factos. De modo 
equivalente, qualquer forma de analítica histórica pressupõe a recolha, verificação 
e reconhecimento de tudo o que pode constituir uma fonte de informação do pas‑
sado humano vivido, que aproxime o historiador da complexidade da realidade, 
sem cristalizar qualquer variável, nem ignorar ou canonizar qualquer forma de 

10 A título de exemplo, e como exercício e reflexão crítica, v . TAKÁCS, Ádám, ed . – Mémoire, contre-mémoire, pratique 

historique . Budapest: Equinter, 2009 .

11 Há muito se encontra ultrapassada a velha ideia do “tribunal da História”, preferindo-se a conceção trazida pela escola dos 

Annales da História como “(re)construção social do passado” (v .g . MATTOSO, José – A escrita da história: teoria e métodos . 

Lisboa: Editorial Estampa, 1988) .

12 O filósofo Karl Popper, racionalista crítico e teorizador da “sociedade aberta”, há muito alertou os historiadores para o 

“efeito do holofote” e o que designou como o “mito do contexto” (cf . POPPER, Karl – O mito do contexto: em defesa da 

ciência e da racionalidade . Lisboa: Edições 70, 1999) .
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agenciamento, aplanando rugosidades ou anulando a dramaticidade, os conflitos e 
as tensões vividas em cada presente. 

Hoje ressurgem, ainda que sob novas roupagens, velhas perspetivas que, 
afinal, apenas usam a História como pretexto para acriticamente proceder a um 
exercício de simplificação, conforme a certas lógicas identitárias13, seja glorificando 
seja lançando anátemas sobre certas dinâmicas do passado e suas figuras. Neste 
âmbito, e no quadro da relação da história com a construção da memória social, 
é cada vez mais importante questionarmo‑nos sobre “os usos sociais” que fazemos 
do passado14. E aqui entramos num debate cultural e político fundamental, que não 
podemos iludir e do qual também não é possível historiograficamente escapar15. 

Debate cultural e político sobre a construção e o recurso à memória histó‑
rica, à identificação e reconhecimento dos seus lugares e processos, que cada pre‑
sente continuamente e justificadamente reconstrói, como forma de consensualizar 
valores, de valorizar dinâmicas, de destacar figuras. Veja‑se, a título de exemplo, o 
que aconteceu recentemente em Portugal, e bem, com a figura de Aristides de Sousa 
Mendes, homenageado pelo que fez num determinado contexto, desobedecendo 
à legalidade reinante em nome de valores hoje considerados universais, mediados 
pela sua consciência cristã, conforme ele próprio reclamou e justificou como moti‑
vação para a sua ação16; homenagem que os representantes políticos da democracia 
portuguesa quiseram justamente realizar, em nome de um país, de um povo e de 
uma ideia de humanidade que hoje a esmagadora maioria da sociedade portuguesa 
professa, num exercício memorialístico alicerçado num exercício de cidadania 
democrática. Muitos outros exemplos seriam possíveis de invocar, para sublinhar 
não apenas a diversidade de processos existentes no reconhecimento dos moder‑
nos heróis – através dos mais variados processos de distinção como a atribuição 
dos prémios Nobel ou Sakharov, por exemplo – mas antes, na crítica e contestação 
aberta a alguns dos heróis desse passado, cujos exemplos nos abstemos aqui de tra‑
zer, por falta de tempo para os analisar e dissecar.

Em síntese: a crítica ao presentismo não pretende negar o papel cultural e 
até pedagógico que a historiografia pode e deve ter na construção de uma memória 
crítica da sociedade. Ao invés, pretende‑se sublinhar a importância da história como 

13 Cf . SEN, Amartya – Identidade e violência: a ilusão do destino . Lisboa: Tinta da China, 2007 . 

14 Veja-se, a este propósito, a reflexão do historiador TRAVERSO, Enzo – O passado, modos de usar: história, memória e 

política . Lisboa: Ed . Unipop, 2012 .

15 Cf . CATROGA, Fernando – Os passos do homem como restolho do tempo: memória e fim do fim da história . 2ª edição . 

Coimbra: Almedina, 2011 . 

16 É conhecida sua afirmação: «Mesmo que me destituam, só posso agir como cristão, como me dita a minha consciência; 

se estou a desobedecer a ordens, prefiro estar com Deus contra os homens do que com os homens contra Deus» .  

V . MARUJO, António – O segundo apagamento de Aristides . In Sete Margens (20 de outubro 2021) [https://setemargens .

com/o-segundo-apagamento-de-aristides/] .
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saber que, aliada a instituições culturais ligadas à preservação e estudo do passado 
– como os arquivos, os museus, as bibliotecas, os centros interpretativos e de conhe‑
cimento, entre outros –, deve assegurar o conhecimento possível desse mesmo pas‑
sado, numa continuada crítica aos usos sociais que dele fazemos e atenção vigilante 
relativamente ao que se considera ser esse passado e o que nele valorizamos, num 
contínuo esforço de aproximação e de distanciação da realidade; esforço que per‑
mita o reconhecimento dos processos de construção, desconstrução e reconstrução 
da memória de pessoas e sociedades.

3. As patologias da memória e o papel da história

Em 1998, depois da guerra dos Balcãs (1991‑1995) – a qual provocou 140 
mil mortos, outra centena de milhares de desaparecidos e, pelo menos, 2,2 milhões 
de refugiados em pleno território europeu –, Paul Ricoeur proferiu uma conferência 
intitulada “A crise da consciência histórica e a Europa”, na qual refletiu sobre o papel 
da memória histórica no desencadear desses conflitos, referindo‑se expressamente 
ao que considerou serem as suas duas “patologias”: uma por defeito (por recalca‑
mento de certos traços traumáticos da memória, que em certos contextos podem 
emergir), e outra por excesso (memória repetitiva, isolando outros traços para subli‑
nhar e absolutizar uma determinada forma de identidade, fechada, excludente)17. 
Esta crise da memória surge também como uma crise da tradição, acarretando a 
própria capacidade de projeção do futuro, que só o estudo analítico das dinâmi‑
cas históricas da violência étnica ou nacionalista permitiriam, neste caso, ajudar 
a ultrapassar. Este tópico encontra‑se, aliás, no cerne da sua última e grande obra, 
publicada no dealbar de um novo milénio, intitulada precisamente La mémoire, l’his‑
toire, l’oubli18 ; obra que nos permite pensar o papel da história na sua relação com a 
memória social19. Trabalho gigantesco, a que aqui apenas podemos aludir.

Efetivamente, a história como forma e conhecimento das sociedades pode ser 
identificada como um dos modos preferenciais de iniciação e exercício da memória 
crítica das sociedades. Crítica porque assente numa epistemologia e metodologia 
próprias, que nos permite ir além de uma visão cronística ou eminentemente peda‑
gógica (a história magistra vitae), mas que simultaneamente nos permite ir além de 
qualquer visão determinística ou teleológica, orientada, guiada por um sentido ou lei 

17 Cf . RICOEUR, Paul – La crise de la conscience historique de l’Europe . In ALVES, João Lopes, ed . – Ética e o futuro da 

democracia . Lisboa: Colibri, 1998, p . 29-35 . 

18 Cf . RICOEUR, Paul – La mémoire, l’histoire, l’oubli . Paris: Seuil, 2000 . 

19 A obra reflete precisamente sobre esta problemática comum a partir de um conjunto de eixos que procura articular: a 

fenomenologia da memória, a epistemologia da história, a hermenêutica da condição histórica e a da representação do 

passado .
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universal. Ao invés, a história pode ajudar a situar‑nos enquanto seres humanos, isto 
é, seres em relação uns com os outros, nas mais diversas escalas espácio‑temporais. 

O conhecimento histórico permite assim ter consciência da distância que 
vai de cada presente ao seu passado, mas simultaneamente da proximidade desse 
mesmo “presente passado” ao nosso próprio “presente futuro”, observando “os mun‑
dos que o passado nos deixou”. E assim, pode ajudar‑nos, ainda e também, a preca‑
ver contra perspetivas finalistas que garantem o futuro, nas suas várias visões, mais 
otimistas ou mais pessimistas20. Se há coisa que um historiador sabe, quando se 
coloca do lado do “presente passado” (presente no passado) é que o futuro em que 
esse passado desembocou – por hipótese, o nosso próprio presente – foi só um dos 
“horizontes de expectativa” desejados, sonhados ou temidos; e que nos “passados 
presentes” é possível reencontrar muitos dos sonhos e dos pesadelos dos “presentes 
passados”, isto é o modo como sobrevivem em cada presente e, nessa medida, con‑
dicionam o futuro. 

O futuro na história está sempre em aberto, dependendo dos valores, das 
iniciativas, das decisões e dos processos que se jogam em cada momento, na reava‑
liação dos percursos desenvolvidos por determinado grupo humano ou sociedade. 
Esta perspetiva cultural, assente numa visão humanista e aberta, conforme ao pro‑
jeto democrático das sociedades, tanto pode surgir como uma perspetiva desafiante 
quanto desmoralizadora, pois implica necessariamente uma confiança ou aposta 
radical na ideia pressuposta de uma humanidade comum. 

4. Os arquivos: que desafios? que futuro?

Neste quadro geral em que se verifica a necessidade de redefinição de práti‑
cas e até de políticas da memória, qual o lugar dos arquivos? Qual o seu papel? Que 
desafios?

Comecemos pelo óbvio. Na sociedade portuguesa, tal como nas demais 
sociedades europeias, existe hoje uma grande variedade de arquivos. Variedade em 
função da sua dimensão e capacitação técnica (arquivos locais, regionais, nacionais 
e internacionais), da sua especialização funcional (arquivos de Estado, arquivos de 
empresa, arquivos de igrejas, arquivos de família, arquivos de instituições cultu‑
rais, etc.) e da natureza institucional dos seus produtores ou detentores (privados 
ou particulares, públicos ou associativos, entre outros). Por outro lado, todos eles 
são entidades que custodiam uma grande variedade tipológica da documentação 
nos mais variados suportes e formatos (do pergaminho ao papel, da fotografia aos 

20 Cf . JERÓNIMO, Miguel Bandeira; MONTEIRO, José Pedro – História(s) do presente: os mundos que o passado nos deixou . 

Lisboa: Tinta da China, 2020 .
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mais recentes suportes informáticos, dos jornais aos filmes, guardados em especia‑
lizadas hemerotecas ou cinematecas, isto para não entrar por outros domínios mais 
polémicos na sua categorização enquanto arquivos), considerados na sua estrutura 
informacional e enquanto instituições de preservação de memórias. 

O reconhecimento e valorização desta diversidade institucional dos arquivos 
é fundamental; fundamental para se assegurar o acesso a uma multiplicidade de for‑
mas de registo, organização e transmissão de dados, expressão da variedade e com‑
plexidade das dinâmicas sociais, o que constitui um primeiro passo para a constru‑
ção de uma memória crítica da sociedade. A memória de uma sociedade será tanto 
mais rica quanto diversificada for a informação a que se pode aceder, nomeadamente 
através da preservação e disponibilização de registos de cada “presente passado”, e 
quanto mais especializados forem os lugares de observação de determinado facto, 
cruzando dados e interpretando informações de origem diferenciada, prevenindo 
cristalizações a partir de uma única visão ou ponto de vista. Nesta perspetiva, tão 
importantes quanto os arquivos resultantes do exercício dos poderes administrati‑
vos e institucionais, públicos ou privados, são também os arquivos pessoais, os quais  
permitem assinalar percursos individuais, redes de sociabilidade, lógicas coletivas, 
representações mentais, etc.  

Para além desta desejada diversidade, outra constatação geral se impõe: do 
ponto de vista dos seus meios humanos e financeiros, os arquivos são frequente‑
mente o “parente pobre” das políticas de valorização do património, seja por parte 
dos Estados seja por parte das diversas organizações da sociedade civil, empresas 
ou fundações, por exemplo, nomeadamente por via do investimento mecenático. 
Urge, pois, o desenvolvimento de políticas públicas de investimento no trabalho dos 
arquivos e o desenvolvimento de um quadro legal que estimule e potencie formas 
de apoio mecenático específico. 

Neste diagnóstico generalista, no caso português, há ainda que reconhecer 
as múltiplas situações de descuido, amadorismo e até, no limite, de abandono a que 
estiveram ou estão votados muitos arquivos de empresas, de associações cívicas, 
culturais ou desportivas, de confrarias ou irmandades, de escolas e de universidades 
ou até de meios de comunicação social. Não pretendemos desenhar aqui um mapa 
ou apresentar um levantamento da situação existente em todos estes setores da vida 
social21, e muito menos desvalorizar as muitas dinâmicas de renovação, investi‑
mento e inovação que, em contrapartida, é possível identificar em cada um destes 

21 Para os arquivos nacionais, v . CARVALHO, Rita Almeida de – Arquive-se: uma viagem pelos arquivos nacionais . Lisboa: 

Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2019 . Relativamente à situação da Igreja católica, foram feitos diversos 

levantamentos até ao ano 2000, que permitiram então um diagnóstico institucional (cf . ROSA, Maria de Lurdes; 

PENTEADO, Pedro – Arquivos eclesiásticos . In AZEVEDO, Carlos Moreira, dir . - Dicionário de História Religiosa de Portugal . 

Vol A-C . Lisboa: Círculo de Leitores, 2000, p . 118-133) .
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mesmos setores da vida social22. Mas, se um dado se impõe à nossa reflexão geral 
é a necessidade de exigência de um trabalho de qualificação de todos os agentes 
envolvidos, de valorização e implementação de boas práticas profissionais, e de uma 
renovada atenção para os arquivos enquanto instituições, nas suas funções de base: 
preservação, conservação, recuperação, salvaguarda, organização e disponibilização 
da documentação colocada à sua guarda.  

Enquanto instituições de memória, os arquivos são herdeiros de velhas taxio‑
nomias culturais que ganham em ser repensadas no âmbito do desenvolvimento 
de novas estruturas organizacionais ligadas à produção e circulação da informa‑
ção, ao desenvolvimento de novas tecnologias, aos desafios lançadas pela desejada 
sociedade do conhecimento e à nova era digital. Neste quadro, os arquivos, na sua 
diversidade institucional, ganham em reposicionar‑se exatamente como lugares de 
memória das sociedades e não apenas dos Estados, na multiplicidade de formas de 
socialidade e organização da vida, necessariamente em articulação com outras ins‑
tituições dessa mesma sociedade. E, para o cabal desempenho dessa missão, para 
além das funções básicas acima referidas, novos desafios surgem a que interessa dar 
resposta aos mais variados níveis de responsabilidade no interior de cada instituição. 

De modo a promover essa reflexão sobre os desafios com que os arquivos, na 
sua dinâmica institucional, estão hoje confrontados, vale a pena começar pela sua 
identificação a vários níveis. Assim, e com particular atenção à situação dos arqui‑
vos ligados às instituições religiosas, registamos sete áreas onde se colocam vários 
desses desafios mais imediatos:

a) a nível dos públicos, verifica‑se a urgência de formação de novos públi‑
cos‑alvo que valorizem e possam beneficiar do trabalho dos arquivos, por 
exemplo, através da relação com escolas, mas também com as comunida‑
des locais em geral;

b) a nível da promoção do trabalho institucional, afigura‑se como prioritá‑
rio o desenvolvimento de parcerias, sejam parcerias horizontais – entre 
arquivos do mesmo tipo (como sejam, no caso dos arquivos eclesiásticos, 
os arquivos paroquiais) – sejam parcerias transversais, entre arquivos de 
uma dada região ou território (como já acontece, nalguns espaços, em 
Portugal); 

c) a nível da valorização dos recursos humanos, urge profissionalizar 
alguns agentes e, simultaneamente, desenvolver inovadores processos de 

22 Para o caso dos arquivos associativos, a publicação de um Guia de boas práticas para os arquivos das associações de Cultura, 

Recreio e Desporto. 1: Gestão de documentos de uso corrente, por parte da Direção Direção-Geral do Livros, dos Arquivos e 

das Bibliotecas (DGLAB), em 2019, surge como um instrumento sugestivo que ganharia em ser replicado e usado noutros 

setores . 
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trabalho, de modo a otimizar recursos disponíveis (como sejam o traba‑
lho colaborativo ou o trabalho voluntário devidamente enquadrado);

d) a nível da organização e projeção de iniciativas e projetos em curso, é vital 
a promoção de redes de trabalho aos mais variados níveis, no respeito pela 
diversidade organizativa e pela especificidade institucional dos diversos 
arquivos;

e) a nível da recolha e sistematização da informação e sua disponibilização, 
interessa promover a inovação, com recurso a novas formas de apresenta‑
ção de dados e de disseminação de resultados, como acontece já através  
de bancos de dados e plataformas digitais, por exemplo;

f) a nível técnico e tecnológico, interessa reconhecer níveis de especializa‑
ção e de colaboração profissional, que permitam assegurar formas de sal‑
vaguarda e preservação da informação disponibilizada nos mais variados 
suportes, antigos ou modernos, nomeadamente digitais; 

g) a nível da sustentação material dos arquivos, urge captar e promover 
novas formas de financiamento, nomeadamente através da valorização 
do trabalho já realizado e dos serviços produzidos.

Estes são apenas alguns dos desafios com que os arquivos institucionais estão 
confrontados na sua organização presente e projeção imediata. No entanto, urge 
uma visão mais alargada e abrangente, tendo por horizonte as próximas décadas: 
que lugar para os arquivos, enquanto “instituições de memória”, na anunciada 
“sociedade do conhecimento”?

Nesta perspetiva, olhar para o modo como os arquivos estão atentos às dinâ‑
micas sociais e ao modo como é possível atender aos novos desafios societais23 será 
o melhor caminho para promover uma reflexão conjunta sobre o lugar e o papel 
dos arquivos nas sociedades do presente e do futuro. Não basta já salvaguardar e 
tornar acessíveis os registos desse passado, de modo a dinamizar o seu uso crítico 
no presente. Urge também imaginar o modo como iremos preservar esses registos 
do passado e do nosso presente, de modo a salvaguardar a sua existência e acesso 
no futuro, tendo em conta os sucessivos desenvolvimentos tecnológicos24 e a pro‑
gressiva complexificação das sociedades da informação. Se a atenção ao passado é 
garante e alicerce necessário para vivermos bem no presente, o cuidado com ambos 

23 Podemos centrar-nos, por exemplo, nos atuais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como indicadores de 

referência . 

24 A problemática da digitalização, que não abordámos de forma expressa, inclui-se aqui . Neste aspeto, e a título ilustrativo 

do grau de especialização e exigência destas matérias, vale a pena recordar a existência de um documento nacional com 

Recomendações para a produção de planos de preservação digital produzido pela DGLAB, 2ª edição de 2019: 

 https://arquivos .dglab .gov .pt/wp-content/uploads/sites/16/2019/08/Recomendacoes_PPD_v2 .pdf  .
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é que nos permitirá construir novos futuros, desejavelmente respeitadores da digni‑
dade e dos direitos humanos de todos e de cada, segundo a nova gramática univer‑
sal das Nações Unidas; mas, também no respeito da “casa comum” que é o nosso 
planeta, conforme à recente proposta de uma ecologia integral, à escala global25. 
A esta escala, os desafios são gigantescos. Mas, só há um meio de lhes responder: 
começar já.

25 Esta expressão encontra-se na encíclica papal Laudato Sí, um dos documentos políticos mais mobilizadores sobre a 

problemática ecológica e das mudanças climáticas, datado de 24 de maio de 2015, que terá também contribuído para 

impulsionar o Acordo de Paris, negociado na 21ª Cimeira do Clima e aprovado a 15 de dezembro de 2015, por 195 países .  


